ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
.............................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย อาเภอพระทองคา ังหวดนครราชสีมา มีความ
ประสงค์ัะดาเนินการรบสมครบุคคลท่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกงานั้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหอย
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ติ ร าชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหอย มี ค วามคล่ อ งต ว
เกิดประสิทธิภ าพ อาศยอานาัตามประกาศคณะกรรมการพนกงานส่วนตาบลังหวดนครราชสีมา เรื่อง
มาตรฐานท่วไปเกี่ย วกบพน กงานั้าง ลงว นที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๖๔ หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 18 และข้อ 19 ัึงประกาศรบสมครบุคคลท่วไปเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนกงานั้าง ดงนี้
1. ประเภทและตาแหน่งทีร่ ับสมัคร
พนักงานจ้างทั่วไป
สงกด สานกปลด อบต.
- ตาแหน่ง คนงาน ัานวน ๒ อตรา
- ตาแหน่ง พนกงานขบรถยนต์ (รถบรรทุกน้า) ัานวน ๑ อตรา
สงกด กองช่าง
- ตาแหน่ง คนงาน ัานวน ๑ อตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบ ติท่วไป ผู้ สมครต้องมีคุณ สมบติและไม่ มีลกษณะต้องห้ ามตามข้อ ๖ แห่ ง
ประกาศคณะกรรมการพน กงานส่ วนตาบลังหวดนครราชสีมา เรื่อง หลกเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวนที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ ดงต่อไปนี้
1) มีสญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่เป็นพนกงาน
ั้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน 70 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

/๔) ไม่เป็น...

-24) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพันไม่สามารถปฏิบติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือัิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลาง
พนกงานส่วนตาบลกาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลกษณะ
ต้องห้ามสาหรบพนกงานส่วนตาบล ลงวนที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ดงนี้
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่า
รงเกียัแก่สงคม
- วณโรคระยะอนตราย
- โรคเท้าช้างในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นที่น่ารงเกียัแก่สงคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรง
5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เั้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรบโทษัาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้ัาคุกเพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรบความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกัากราชการ
รฐวิสาหกิั หรือหน่วยงานอื่นของรฐ
9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกั้างของส่วนราชการ พนกงานหรือลูกั้างของ
หน่วยงานอืน่ ของรฐ รฐวิสาหกิั หรือพนกงานหรือลูกั้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
สาหรบพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมครสอบและไม่อาัเข้าสอบแข่งขน
ได้ ท้งนี้ ตามหน งสื อกรมสารบรรณคณะร ฐมนตรีฝ่ ายบริห าร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวนที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความใน ข้อ ๕ ของคาส่งมหาเถรสมาคม ลงวนที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวนที่ทาสญญาั้าง ัะต้องไม่
เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง เั้ าหน้ า ที่ ในพรรค
การเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือ
ลูกั้างส่วนราชการ พนกงานั้างหรือลูกั้างของหน่วยงานอื่นของรฐ รฐวิ สาหกิั
หรือพนกงานหรือลูกั้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.2 คุณสมบติเฉพาะตาแหน่งและอตราเงินเดือนที่ได้รบ
ผู้สมครสอบัะต้องเป็นผู้มีคุณสมบติเฉพาะตาแหน่งน้น ตามที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหอย กาหนดแนบท้ายประกาศรบสมครสอบ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองหอย)
/๓ การรบสมคร...

-๓๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผู้มปี ระสงค์ัะสมครเพื่อเข้ารบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกงานั้าง สามารถ
ติดต่อขอรบใบสมครสอบ และยื่นใบสมครด้วยตนเอง พร้อมหลกฐาน ต้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๕ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สานกงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย อาเภอ
พระทองคา ังหวดนครราชสีมา ต้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวนหยุดราชการ) หรือสอบถาม
รายละเอียดทางโทรศพท์หมายเลข ๐-๔๔๗๕-๖๕๓๔
๓.๒ เอกสารและหลกฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมคร
ผู้สมครเข้ารบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกงานั้าง ต้องยื่นใบสมครด้วยตนเอง
โดยกรอกรายละเอียดในใบสมครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมท้งนาเอกสารฉบบัริง และรบรองสาเนาถูกต้อง
อย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวนรบสมครสอบดงนี้
๑) สาเนาบตรประัาตวประชาชน
ัานวน ๑ ฉบบ
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
ัานวน ๑ ฉบบ
๓) สาเนาวุฒิการศึกษา หรือหนงสือรบรองและระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุ
สาขาที่ัะใช้สมครสอบ กรณีที่หลกฐานทางการศึกษาดงกล่าวเป็นภาษา
ต่างประเทศ ให้แนบฉบบที่แปลเป็นภาษาไทย
ัานวน 1 ฉบบ
๔) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายคร้งเดียวกน
ไม่เกิน 6 เดือน (นบถึงวนสมคร) โดยให้ผู้สมครเขียนชื่อ - สกุล ตาแหน่งที่สมคร
สอบไว้ดา้ นหลงรูปถ่ายทุกใบ
ัานวน 3 ใบ
๕) ใบรบรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบบที่ 16 (พ.ศ. ๒546)
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นบแต่วนตรวัร่างกาย
ัานวน 1 ฉบบ
๖) สาหรบผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วให้นาใบทหารกองเกิน พร้อมสาเนาลง
ลายมือชื่อรบรองความถูกต้อง สด.๙ (ถ้ามี)
ัานวน 1 ฉบบ
๗) หลกฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (พร้อมสาเนา
ลงลายมือชื่อรบรองความถูกต้อง)
ัานวน 1 ฉบบ
๘) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย ไม่รบสมครพระภิกษุ หรือ สามเณร ตาม
หนงสือ ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวนที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ออกตามความในข้อ
๕ ของคาส่งมหาเถรสมาคม ลงวนที่ ๒๒ กนยายน ๒๕๒๑ หากสมครแล้วบวช
เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรในภายหลงระหว่างดาเนินการเลือกสรร ก็ัะไม่อนุญาต
ให้เข้ารบการสอบคดเลือก หากยงครองสมณเพศอยู่ในวนที่ดาเนินการสอบคดเลือก
๓.๓ วิธีการสมคร
1) ผู้สมครขอรบใบสมครด้วยตนเองได้ทอี่ งค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย
2) ผู้สมครัะต้องกรอกใบสมครด้วยลายมือชื่อของตนเอง โดยใช้ปากกาสีดา หรือสี
น้าเงิน แล้วยื่นใบสมครพร้อมหลกฐานประกอบการรบสมครตามที่กาหนด

/๓ เั้าหน้าที.่ ..

-๔3) เั้าหน้ าที่ รบสมครตรวัสอบคุณ สมบติของผู้ส มคร หากมี คุณ สมบติครบถ้ว น
ถูกต้องแล้วมอบบตรประัาตวให้แก่ผู้สมคร ซึ่งผู้สมครัะต้องเก็บรกษาบตรประัาตวนี้ ไว้ตลอดการเลือกสรร
และต้องนามาแสดงทุกคร้งที่เข้ารบการเลือกสรร หรือเมื่อมาติดต่อเกี่ยวกบการเลือกสรร
๓.๔ ค่าธรรมเนียมการสมคร
ผู้สมครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมครคนละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๓.๕ เงื่อนไขในการรบสมคร
ผู้ ส ม ครร บการสรรหาและการเลื อ กสรรัะต้ องร บผิ ด ชอบในการตรวัสอบและ
รบรองตนเองว่าเป็ น ผู้ มีคุณ สมบ ติ ท่วไป และคุณ สมบติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรบสมครัริง และ
ัะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมคร พร้อมท้งยื่นหลกฐานในการสมครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอนเกิดัากผู้สม ครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อนเป็นผลทาให้
ผู้สมครไม่มีสิทธิสมครตามประกาศรบสมครดงกล่าว หากตรวัสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรบสมครและการได้
เข้ารบการสรรหาและการเลือกสรรคร้งนี้เป็นโมฆะสาหรบผู้น้นต้งแต่ต้น
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
๔.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย ัะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารบการประเมิน
สมรรถนะ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บอร์ดประชาสมพนธ์ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหอย อาเภอพระทองคา ังหวดนครราชสีมา สอบถามทางโทรศพท์หมายเลข 0-4475-6๕๓๔
และทางเวปไซต์ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย http://www.nonghoi.go.th
๔.๒ กาหนดวน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
- กาหนดการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ค วามสามารถท่วไป และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ก) ในวัน พฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้ งแต่เวลา ๐๙.๓๐๑๑.๐๐ น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย อาเภอพระทองคา ังหวดนครราชสีมา
- กาหนดการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกบตาแหน่ ง (ภาค ข) สอบ
สมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยัะใช้วิธีการ
ประเมินบุคคล เพื่อพิัารณาความเหมาะสมกบตาแหน่งหน้าที่ ัากประวติส่วนตว ประวติการศึก ษา ประวติ
การทางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ัากการสมภาษณ์ ท้งนี้อาัใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีก
ก็ได้ เพื่อพิัารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาัใช้เป็ นประโยชน์ในการปฏิบติงานในหน้าที่
ความสามารถและประสบการณ์ ท่วงทีวาัา อุปนิสย อารมณ์ ทศนคติ ัริยธรรม และคุณธรรม การปรบตวเข้า
ร่วมงานท้งสงคม และสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ส ม ครต้องได้รบการประเมินสมรรถนะตามหลกเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกีย่ วกบการรบสมครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)

/๖. เกณฑ์การตดสิน...

-๕๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรัะต้องเป็นผู้ที่ได้รบคะแนนในการประเมินสมรรถนะรวม
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดาเนินการัดั้างัะเป็นไปตามลาดบคะแนนที่สอบได้
๗. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย ัะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บอร์ดประชาสมพนธ์ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย
อาเภอพระทองคา ังหวดนครราชสีมา สอบถามทางโทรศพท์หมายเลข 0-4475-6๕๓๔ และทางเวปไซต์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย http://www.nonghoi.go.th
๘. การขึ้นบัญชีผ้สู อบแข่งขันได้
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหอย ัะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรได้ โดย
เรียงลาดบที่ัากผู้ ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดบ และถ้าคะแนนรวมเท่ากน ผู้ที่ได้รบเลขประัาตวสอบ
ก่อนเป็ น ผู้ ที่อยู่ ในล าดบที่สู งกว่า และัะขึ้น บญชีผู้ ผ่ านการเลื อกสรรได้ เป็ น เวลาไม่ เกิน ๑ ปี น บต้งแต่ว น
ประกาศผลการค ดเลื อ ก และบ ญชี ผู้ ผ่ านการเลื อ กสรรได้ ค ร้งนี้ เป็ น อ นยกเลิ ก ในกรณี อ ย่ างใดอย่ างหนึ่ ง
ดงต่อไปนี้
๘.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ขอสละสิทธิรบการั้างเป็นพนกงานั้างในตาแหน่งที่ผ่าน
การเลือกสรรได้
๘.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรไม่มารายงานตว เพื่อรบการั้างเป็นพนกงานั้างภายในวน
เวลา ที่กาหนด
๘.๓ ผู้ผ่านการเลือกสรรมีเหตุไม่อาัเข้าปฏิบติหน้าที่ร าชการได้ตามกาหนดเวลาที่
ั้างในตาแหน่งทีผ่ ่านการเลือกสรรได้
๘.๔ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย ขอสงวนสิทธิประกาศยกเลิกบญชีก่อน
กาหนดได้โดยมิต้องแั้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย ประกาศให้มีการสรรหา
และเลือกสรรขึน้ ใหม่
๙. การจัดทาสัญญาจ้าง
ผู้ผ่านการเลือกสรรัะต้องทาสญญาั้างตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย
กาหนด ดงนี้
๙.๑ องค์การบริหารส่วนตาหนองหอย ัะทาสญญาั้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรร
ตามลาดบที่สอบได้ ท้งนี้ ต้องได้รบความเห็นชอบัากคณะกรรมการพนกงานส่วนตาบลังหวดนครราชสีมา
(ก.อบต.ั.นม.)

/๙.๒ ในกรณี...

-๖๙.๒ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าัานวนอตราว่าง และภายหลงมีอตราว่าง
ในงานลกษณะเดียวกนหรือคล้ายคลึงกน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย พิัารณาแล้วเห็นว่าสามารถ
ใช้บุคคลที่มีสมรรถนะเรื่องเดียวกนได้ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย อาัพิัารณาัดั้างผู้ที่ผ่านการ
เลือกสรรัากบญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยงไม่หมดอายุ โดยได้รบความเห็นชอบัากคณะกรรมการ
พนกงานส่วนตาบลังหวดนครราชสีมา (ก.อบต.ั.นม.)
๙.๓ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และทาสญญากบองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหอย โดยกาหนดระยะเวลาการั้างพนกงานั้างตามภารกิั กรณีวุฒิการศึกษาสูงกว่าในประกาศฯ นี้ ัะ
นามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
๑๐. การจ้าง
ผูผ้ ่านการสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย ัะเรียกมาทา
สญญาั้างและัดั้างพนกงานั้าง โดยประเภทพนกงานั้างตามภารกิั ต้องเป็นผู้มีคุณสมบติท่วไปและมี
คุณสมบติสาหรบตาแหน่งครบถ้วน
ัึงประกาศให้ทราบโดยท่วกน
ประกาศ ณ วนที่ ๒ เดือน พฤศัิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุชาติ บารุงศิลป์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย รกษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย

ภาคผนวก ก
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา
ลงวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
*************************
ประเภทพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทัว่ ไป จานวน ๓ ตาแหน่ง ๓ อัตรา ดังนี้
๑ ตาแหน่ง คนงาน ัานวน ๓ อตรา
(ก) คุณสมบติเฉพาะตาแหน่ง
- ไม่ัากดวุฒิการศึกษา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบติงานในหน้าที่
(ข) หน้าที่ความรบผิดชอบ
- มีลกษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทกษะเฉพาะด้านใน
การปฏิบติงาน
- ปฏิบติงานทีต่ ้องใช้แรงงานท่วไปและปฏิบติงานตามที่ผู้บงคบบญชามอบหมาย
๒ ตาแหน่ง พนกงานขบรถยนต์ (รถบรรทุกน้า) ัานวน ๑ อตรา
ลกษณะงานที่ปฏิบติ และหน้าที่ความรบผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบติหน้าที่ขบรถยนต์ (รถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์) เพื่อนาน้าไปบริการให้ชาวบ้าน
หรือน าน้าไปดบเพลิง ดูแลบ ารุงรกษา ทาควาสะอาดรถยนต์ (รถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์) และแก้ไข
ข้อขดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ (รถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์) ดงกล่าว และปฏิบติงานอื่นตามที่
ผู้บงคบบญชามอบหมาย
คุณสมบติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่ัากดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชานาญงานในหน้าที่
2. ได้รบใบอนุญาตขบรถยนต์ตรงตามที่กฎหมายกาหนด (ใบขบขี่รถยนต์ประเภท 2 ขึ้นไป)
3. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์พอสมควรในการแก้ไขข้อขดข้องเล็กๆ น้อยๆ ได้
ระยะเวลาการจ้าง
อัตราค่าตอบแทน
อัตราว่าง
สิทธิประโยชน์

ไม่เกินคราวละ ๑ ปี (ต่อสญญาั้างปีต่อปี)
เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และเงินเพิ่มการ
ครองชีพช่วคราวตามมติคณะรฐมนตรี
จานวน ๓ อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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